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  94 – 93سورة األنعام من آية : 
  ) 25( شريط : 

أُنِزُل ِمْثَل َما أَنَزَل اللُه َوَلْو تـََرى ِإِذ َوَمْن َأْظَلُم ِممِن افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذبًا َأْو قَاَل ُأْوِحَي ِإَلي َوَلْم يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء َوَمن قَاَل سَ ( 
ولُـوَن َعلَـى َمْوِت َواْلَمآلِئَكُة بَاِسُطوْا أَْيِديِهْم َأْخرُِجوْا أَنُفَسُكُم اْليَـْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبَمـا ُكنـُتْم تـَقُ الظاِلُموَن ِفي َغَمَراِت الْ 

 َر اْلَحق   ) . )93وَُكنُتْم َعْن آيَاتِِه َتْسَتْكِبُروَن ( اللِه َغيـْ
  ] . 93[ األنعام : 

----------  
علـى اهللا ، فجعـل لـه شـريكاً أو استفهام معناه النفي ، أي : ال أحد أظلم ممن كذب ) ُم ِممِن افْـتَـَرى َعَلى اللِه َكِذباً َوَمْن َأْظلَ  (

  ولداً ، أو ادعى أن اهللا أرسله إىل الناس ومل يكن أرسله وهلذا قال :
  ن اهللا بعثه نبياً كمسيلمة الكذاب واألسود العنسي مع أن اهللا مل يرسله .أي : زعم أ) ْو قَاَل ُأوِحَي ِإَلي َوَلْم يُوَح ِإلَْيِه َشْيٌء ( أ
أي : ومن ادعى أنه يعارض مـا جـاء مـن عنـد اهللا مـن الـوحي ممـا يفرتيـه مـن القـول ، كمـا ) َمْن قَاَل َسأُْنِزُل ِمْثَل َما أَنـَْزَل اللُه ( و

َلى َعَلْيِهْم آيَاتـَُنا قَالُ قال تعاىل ( ْعَنا َلْو َنَشاُء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإال َأَساِطُري اْألَوِلنيَ َوِإَذا تـُتـْ   ) . وا َقْد مسَِ
وشـدائده ، وجـواب  يف سكرات املوت أي : ولو ترى يا حممد هؤالء الظلمة وهم) َوَلْو تـََرى ِإِذ الظاِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت ( 

  : لرأيت أمراً عظيماً .( لو ) حمذوف للتهويل ، أي 
  والَغْمرة الشّدة ؛ وأصلها الشيء الذي يغُمر األشياء فُيغطّيها.:  قال القرطبي ♦

  ومنه َغَمرات احلرب.،  مث ُوضعت يف معىن الشدائد واملكاره،  ومنه َغَمَره املاء
  ور خملصاً.والغمرة بفتح الغني ما يغُمر ، أي يـَُغّم من املاء فال يرتك للمغم وقال ابن عاشور : ♦

وشاعت استعارا للشّدة تشبيهاً بالشّدة احلاصلة للغريق حني يغمره الوادي أو الّسيل حّىت صـارت الغمـرة حقيقـة عرفيّـة يف الشـّدة 
  الّشديدة.

حمذوف تقديره لرأيت عجباً أو هوًال وحنو هذا  )لو  (اآلية ، جواب  )ولو ترى إذ الظاملون ( قوله عز وجل  : قال ابن عطية ♦
لفـظ عـام ملـن واقـع  )الظـاملون  (وحذف هذا اجلواب أبلغ من نصه ألن السامع إذا مل ينص لـه اجلـواب يـرتك مـع غايـة ختيلـه و

ة ما تقدم ذكره وغري ذلك من أنواع الظلم الذي هو كفر و" الغمرات " مجع غمرة وهي املصيبة املبهمـة املذهلـة ، وهـي مشـبه
  .بغمرة املاء 

  باسطوها إليهم بالضرب الوجع ، واألذى الفظيع أي : )  ِسُطو أَْيِديِهمْ َواْلَمالِئَكُة بَا( 
) رِيـقِ َوَلْو تـََرى ِإْذ يـَتَـَوىف الِذيَن َكَفُروا اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب احلَْ وهذا عند املوت ، كما قال تعاىل ( ♦

ُهُم اْلَمالِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهمْ َفَكْيَف وقال تعاىل ( ,   ) . ِإَذا تـََوفـتـْ
  ويف الوقت الذي يكون هذا فيه ثالثة أقوال.)  َواْلَمالِئَكُة بَاِسُطو أَْيِديِهمْ قال ابن اجلوزي : قوله تعاىل (

  هم وأدبارهم ، وملك املوت يتوفاهم.عند املوت ، قال ابن عباس هذا عند املوت ، املالئكة يضربون وجوه أحدها :
  يوم القيامة ، رواه أبو صاحل عن ابن عباس. والثاني :
  يف النار ، قاله احلسن. والثالث :

، وهذا عبارة عن العنف يف السياق واإلحلاح الشديد يف اإلزهاق من غـري أي : أخرجوا أرواحكم لنقبضها ) َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكُم (  
  تنفيس وإمهال .
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امتنعـت مـن اخلـروج ، فهـم يقولـون قيـل : إن روح الكـافر إذا علمـت مبـا هلـا عنـد اهللا مـن العـذاب الشـديد تفرقـت يف جسـده و  ♦
  ) قدموا أرواحكم وأخرجوها من أبدانكم لنأخذها .َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكمُ (

  كم ، وهو توبيخ.خلصوها من العذاب إن أمكن: أي  )أخرجوا أَنـُْفَسُكُم قال القرطيب : قوله تعاىل ( 
أخرجوهــا كرهــاً ؛ ألن روح املــؤمن تـَْنَشــط للخــروج للقــاء ربــه ، وروح الكــافر تـُْنَتــزع انتزاعــا شــديداً ، ويقــال : أيتهــا الــنفس  وقيــل :

  اخلبيثة اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إىل عذاب اهللا َوَهوانه ؛ كذا جاء يف حديث أيب هريرة وغريه.
ل ملن يعذبه : ألذيقّنك العذاب وألخرجّن نفسك ؛ وذلك ألم ال خيرجون أنفسهم بل يقبضـها َملَـك هو مبنزلة قول القائ وقيل :

  املوت وأعوانه.
  أي : اليوم انون غاية اإلهانة .) اْليَـْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ( 

  قال الزجاج : عذاب اهلون أي العذاب الذي يقع به اهلوان الشديد.
  أي : يف الدار الدنيا .)  ِبَما ُكْنُتمْ ( 
)  َر اْلَحق   أي : بافرتائكم على اهللا ونسبتكم إليه الشريك والولد .) تـَُقوُلوَن َعَلى اللِه َغيـْ

  ، فتأنفون من اتباعها .أي : تستكربون عن اتباع آياته اليت أنزهلا اهللا على رسله )  ْم َعْن آيَاتِِه َتْسَتْكِبُرونَ ـــــــوَُكْنتُ ( 
  وًال : من صفات أهل النار .أ

  ( أال أخربكم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكرب ) رواه مسلم . εقال 
  ( احتجت اجلنة والنار ، فقالت النار : يدخلين اجلبارون واملتكربون ) رواه مسلم . εوقال 

  درجات التكبر : ♦
  األول : التكبر على اهللا .

ستكرب وقال : أنا ربكم األعلى ولذلك قال تعاىل ( إن الذين يستكربون عن عباديت وهو أفحش أنواع الكرب ، مثل فرعون حني ا
  سيدخلون جهنم داخرين ) .
  ثانياً : التكبر على الرسل .

إن اهللا عنهم (أنؤمن لبشرين مثلنا) وقال تعاىل عنهم ( كما فعلت األقوام املكذبة مع رسلها ، فرتفعت عن االنقياد هلم كما حكى
  ) .ر مثلنابش أنتم إال

  وهذا الكبر قريب من األول ، وإن كان دونه .
  الثالث : التكبر على العباد .

  وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غريه .
 ِيبِه ْبِن َمْسُعوٍد َعِن النَعْن َعْبِد الل ρ  ٍة ِمْن ِكْربٍ ( قَاَلَة َمْن َكاَن ِىف قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل َذرأَْن » .  َال يَْدُخُل اْجلَن ُجَل حيُِبالر قَاَل َرُجٌل ِإن

ُر َبَطُر احلَْق َوَغْمُط الناِس « َيُكوَن ثـَْوبُُه َحَسناً َونـَْعُلُه َحَسَنًة . قَاَل  يٌل حيُِب اجلََْماَل اْلِكبـْ   ) .ِإن اللَه مجَِ
  وهذا دون األول والثاين بكثري ، لكنه عظيم ألمرين :

  عز والعظمة ال تليق إال بامللك القادر ، فأما العبد الضعيف اململوك العاجز ال يليق به إال الذل هللا واالنكسار .أن الكرب وال -أ
  أنه يدعو إىل خمالفة اهللا يف أوامره ، ألن املتكرب إذا مسع احلق من عباد اهللا استنكف عن قبوله . -ب

  : الفوائد
  أنه ال أظلم ممن كذب على اهللا . -1
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  كذب على اهللا أعظم الكذب .أن ال -2
  شدة سكرات املوت على املشركني .-3
  إثبات املالئكة . -4
  إثبات أن املالئكة هلا وظائف . -5
  حترمي الكرب وأنه سبب للصد عن احلق .-6
اء ُظُهـورُِكْم َوَمـا نـَــَرى َمَعُكـْم ُشـَفَعاءُكُم الـِذيَن زََعْمــُتْم َوَلَقـْد ِجْئُتُمونَـا فـُـَراَدى َكَمــا َخَلْقنَـاُكْم َأوَل َمـرٍة َوتـَـرَْكُتم مــا َخوْلنَـاُكْم َورَ (  

َنُكْم َوَضل َعنُكم ما ُكنُتْم تـَْزُعُموَن (   ) . )94أَنـُهْم ِفيُكْم ُشرََكاء َلَقد تـَقطَع بـَيـْ
  ] . 94[ األنعام : 

---------  
ل واملال ) أي : يقال هلم يوم معادهم هذا : جئتمونا للحساب منفردين عن األهَأوَل َمرٍة َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فـَُراَدى َكَما َخَلْقَناُكْم ( 

كمـا خلقنــاكم أول مـرة ، ألن اإلنســان خيـرج مــن بطـن أمــه وحيـداً فريــداً ، ال مـال لــه ، حافيـاً ، عاريــاً ، ال والولـد حفــاة عـراة غــرال ً 
  نعال له وال لباس غري خمتون .

أي يقال هلم يوم القيامة : أي واهللا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ،  ) لَقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم أَوَل َمرةٍ كما قال تعاىل ( 
  .أي حفاة عراة غرًال ماً ، بال مال ، وال ولد ، وال أهل ، وال عشرية ، ما معهم إال األعمال 

  عاد ، وتوبيخ هلم على رؤوس األشهاد .: هذا تقريع للمنكرين للم قال ابن كثير
  ) ْلَناُكْم َورَاء ُظُهورُِكْم َولََقْد ِجْئُتُمونَا فـُرَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم أَوَل َمرٍة َوتـَرَْكُتم ما َخو (كما يف هذه اآلية قال تعاىل  و 

  ) .وَُكلُهْم آتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْرداً وقال تعاىل (
َنا ِإنا ُكنا فَاِعِلَني   اىل (وقال تع   ) .َكَما بََدأْنَا أَوَل َخْلٍق نِعيُدُه َوْعداً َعَليـْ

  ) . َكَما بََدَأُكْم تـَُعوُدونَ وقال تعاىل (
  فاآلية فيها قوالن :

  كما بدأناكم أعدناكم، وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه، فهذا يوم البعث.  قيل :
  يوم القيامــة كما خلقه اهللا عز وجل حني خلقه ( حفاة عراة غرًال ) رجحه ابن جرير والشنقيطي . وقيل : أن اإلنسان يأيت

َفرِِديَن َال َماَل ، َوَال أَثَاَث ، َوَال َرِقيَق ، َوَال َخَوَل ِعْندَُكْم ، ُحَفاةً  )َكَما َخَلْقَناُكْم أَوَل َمرٍة ( قـَْولِِه ِيف َهِذِه اْآليَِة و  ، ُعرَاًة ،  َأْي ُمنـْ
َر َخمُْتوِنَني  َنا ِإنا ُكنا فَاِعِلَني   (ُغْرًال ، َأْي : َغيـْ   ) .َكَما بََدأْنَا أَوَل َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليـْ

  أي : وتركتم ما أعطيناكم من النعم واألموال اليت اقتنيتموها يف الدار الدنيا .) َوتـَرَْكُتْم َما َخوْلَناُكْم ( 
  أي : يف الدار الدنيا فلم تنفعكم يف هذا اليوم العصيب .) رَاَء ُظُهورُِكْم وَ ( 

واملعـــىن : أن مـــا دأبـــتم يف حتصـــيله يف الـــدنيا فـــين ، وبقـــي النـــدم علـــى ســـوء ،  أي : يف الـــدنيا )وراء ظهـــوركم  قـــال ابـــن اجلـــوزي (
  االختيار.

  فليس لإلنسان إال ما قدم . ♦
 ((: قَالَ  ]أَْهلَاُكُم التَكاثـُُر  [، َوُهَو يـَْقَرأُ :  ρ: أتـَْيُت النيب ، أنه قَالَ  τ -بكسر الشِني واخلاء املعجمتني  -عن عبِد اهللا بن الشخِري 

َلْيَت ، أَْو َتَصدْقَت فََأْمَضـْيَت فَأَبْـ يـَُقوُل اْبُن آَدَم : َماِيل ، مايل ، َوَهْل َلَك يَا اْبَن آَدَم ِمْن َماِلَك ِإال َما أَكْلَت فَأفْـنَـْيَت ، أَو لَِبْسَت 
  رواه مسلم . ))؟! 
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قالوا : يَا رسول اِهللا ، َما ِمنا أَحٌد ِإال  )) أيُكم َماُل َوارِثِِه أحب ِإلَْيِه ِمْن    َماِلِه ؟ (( :  ρوعن ابن مسعود .قَاَل : قَاَل رسوُل اهللا 
  رواه البخاري . ))َماَلُه َما َقدَم َوَماَل َوارِثِِه َما أخَر  فإن  (( َمالُُه أَحب ِإلَْيِه . قَاَل : 

نۡ ٱ ةِ َ��َ�ٰ �ۡ ٱ ِز��َ�ُ  �َ�ُ�نَ �ۡ ٱوَ  َ��لُ �ۡ ٱ 	�ل ����� (  ُّ�  ) .3ً أ0ََ  'ٌ َوَ%�ۡ  �/ََ�ا+ٗ  َر+ِّ(َ  ِ)��َ  'ٌ َ%�ۡ  !ُ $ِ�َٰ �#َّٰ ٱ !ُ  ِ�َٰ �َٰ �ۡ ٱوَ  �َ�ۖ �

  مسيت باقيات ألا تبقى لإلنسان .
َهـا ؟  (( :  ρشة رضي اهللا عنها : أنـُهْم َذَحبُوا َشـاًة ، فـََقـاَل النـيب عن عائ َهـا ِإال َكِتُفهـا . قَـاَل :  ))َمـا بَِقـَي ِمنـْ  (( قالـت : َمـا بَِقـَي ِمنـْ

ُر   َكِتِفَها   . ))حديث صحيح  ((رواه الرتمذي ، وقال :  )) بَِقَي ُكلَها َغيـْ
  ال َكِتَفها . فـََقاَل : بَِقَيْت لََنا يف اآلِخَرِة ِإال َكِتَفَها .ومعناه : َتَصدُقوا َِا إِ 

أين ما مجعت؟ فيقول يا رب، مجعته وتركته ] وقال احلسن البصري: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بََذج فيقول اهللا، َعز وجل، [له
تـال هـذه اآليـة َوَلَقـْد ِجْئُتُمونَـا فـُـرَاَدى َكَمـا َخَلْقنَـاُكْم أَوَل َمـرٍة أوفر ما كـان، فيقـول: فـأين مـا قـدمت لنفسـك؟ فـال يـراه قـدم شـيئا، و 

  بذج : هو ولد الضأن أي يؤيت به وهو يف غاية الضعف والذل .) . َوتـَرَْكُتْم َما َخوْلَناُكْم َورَاَء ُظُهورُِكْم 

  يها إال رب العاملني ، ومع ذلك ماتوا وراحوا .صمن ميلك أموال ال حيو  يني ،بأم أعينهم من ميلك املال رأواوالناس 
تقريـع وتـوبيخ علـى مـا كـانوا اختـذوا يف الـدار الـدنيا مـن األنـداد ) َوَما نـََرى َمَعُكْم ُشـَفَعاءَُكُم الـِذيَن زََعْمـُتْم أَنـُهـْم ِفـيُكْم ُشـرََكاُء (  

  َمثّ معاد . تنفعهم يف معاشهم ومعادهم إن كان واألصنام واألوثان ، ظانني أا
َنُكْم (     أي : لقد انقطع ما بينكم من الُوُصالت واألسباب والوسائل .) َلَقْد تـََقطَع بـَيـْ

  ل .قُرئ بالرفع، أي مشلكم، وقُرئ بالنصب، أي: لقد انقطع ما بينكم من الُوُصالت واألسباب والوسائ: قال ابن كثير 
  أي : وغاب عنكم وذهب .) َوَضل َعْنُكْم (  
ــا ُكْنــُتْم تـَْزُعُمــونَ  ( ِإْذ تـَبَـــرأَ الــِذيَن اتِبُعــوا ِمــَن الــِذيَن اتـبَـُعــوا َورَأَُوا اْلَعــَذاَب َوتـََقطَعــْت ِِــُم (، كمــا قــال تعــاىل مــن رجــاء األصــنام )  َم

ُهمْ .  اْألَْسَبابُ  َكَما تـَبَـرأُوا ِمنا َكَذِلَك يُرِيِهُم اللُه أَْعَماَهلُْم َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهـْم ِخبَـارِِجَني   َوقَاَل الِذيَن اتـبَـُعوا َلْو َأن لََنا َكرًة فـََنَتبَـرأَ ِمنـْ
  ) . ِمَن النارِ 

نَـُهْم يـَْوَمِئٍذ َوال يـََتَساَءُلونَ وقال تعاىل (   ) . فَِإَذا نُِفَخ ِيف الصوِر َفال أَْنَساَب بـَيـْ
  . ) وا ُشرََكاءَُكْم َفَدَعْوُهْم فـََلْم َيْسَتِجيُبوا َهلُْم َورَأَُوا اْلَعَذاَب َلْو أَنـُهْم َكانُوا يـَْهَتُدونَ َوِقيَل اْدعُ وقال تعاىل ( 

ُهْم قـال الشــنقيطي :  نـَْيا َتِضــل َعـنـْ ــِيت َكــانُوا يـَْعبُـُدونـََها ِيف الــداْألَنْـَداَد ال َقِطـُع َمــا َكــاَن ذََكــَر ِيف َهـِذِه اْآليَــِة اْلَكرِميـَـِة َأن يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة ، َويـَنـْ
نـَْيا ، َوأَْوَضَح َهَذا اْلَمْعَىن ِيف آيَاٍت َكِثريٍَة ِجدا ، َالِت ِيف الدنَـَها ِمَن الص نَـُهْم َوبـَيـْ   .بـَيـْ

  ) .َن َوِإَذا ُحِشَر الناُس َكانُوا َهلُْم أَْعَداًء وََكانُوا ِبِعَباَدِِْم َكاِفرِي (َكَقْولِِه 
  ) .َكال َسَيْكُفُروَن ِبِعَباَدِِْم َوَيُكونُوَن َعَلْيِهْم ِضدا   (َوقـَْولِِه  
نـَْيا ُمث يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة  (َوقـَْولِـِه   َة بـَْيـِنُكْم ِيف اْحلََيــاِة الـدـِه أَْوثَانًـا َمـَودَـْذُمتْ ِمـْن ُدوِن الل َـا اخت ْعٍض َويـَْلَعـُن بـَْعُضـُكْم بـَْعًضــا َيْكُفـُر بـَْعُضـُكْم بِـبَـ ِإمن

  ) .َوَمْأَواُكُم الناُر َوَما َلُكْم ِمْن نَاِصرِيَن 
  ) .أَْيَن َما ُكْنُتْم تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه َهْل يـَْنُصُروَنُكْم أَْو يـَْنَتِصُروَن  (َوقـَْولِِه  
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